Verksamhetsberättelse för Bruk i baljan år 2013
Verksamhetsåret 2013 har präglats av två arrangemang: Steampunk-konventet i Alingsås och
Gloria mundi -ett mysterielajv i sjuttonhundratalet.
PR-turné under våren
Under våren begav sig arrangörerna av steampunk-konventet ut på PR-turné. Först ut var
lajvkonventet Prolog, den 8 till 11 mars 2013. Bruk i baljan organiserade där ett steampunkhäng och sålde de första biljetterna till konventet. Under påskhelgen, den 29 till 31 mars,
besökte arrangörerna spelkonventet Gothcon och arrangerade ett steampunk-rum med
sessioner av Arkham horror. Lördagen den 6 april åkte arrangörerna till Stockholm och höll
ett litet steampunk-möte på krogen Sjätte tunnan. Söndagen den 7 april begav sig
arrangörerna västerut till Göteborg och höll ett motsvarande möte i Sverok Västs lokaler. I
samband med detta anordnades en av de första teduellerna i Sverige. Fyrtio dagar efter
Gothcon följde spelkonventet Lincon, som hölls den 9 till 12 maj 2013. Där slog arrangörerna
upp ett läger på en innergård och höll steampunk-häng med både rollspel och brädspel. På
Lincon arrangerade Bruk i baljan även en mindre dräkttävling, som uppvärmning inför
konventet. Turnén avslutades på nationaldagen, den 6 juni 2013, då den traditionsenliga
sekelskiftespicnicen hölls i Göteborgs botaniska trädgård.
Steampunk-konventet i Alingsås
Den 11 till 13 oktober 2013 arrangerades steampunk-konventet i Alingsås. Det var Sveriges
första steampunk-konvent och arrangerades i samarbete med Alingsås kommun. Under
konventet pågick evenemanget Lights in Alingsås och Alingsås museum gjorde en invigning
av steampunk-utställningen Retrofuture. Konventet var även en del av Alingsås kulturnatta.
Under lördagen hade konventet ungefär 160 besökare totalt. Eftersom biljetterna såldes via
Ticnet och i receptionen på plats har vi inte haft möjlighet att undersöka kön och ålder på
deltagarna men en subjektiv bedömning visar att de uppvisade ungefär samma
sammansättning som på övriga Bruk i baljan-arrangemang, det vill säga 50 procent kvinnor
och 50 procent män med en ungefärlig medelålder av 30 till 35 år.
Under konventet anordnade deltagarn många workshops, bland annat i flera lolika sorters
dans, bartitsu och hantverk. Utöver en steampunk-marknad anordnades en varietéföreställning
med gycklargruppen TRIX och en danskväll med storbandet Tongångarne.
På lördagen skedde Sveriges största steampunk-parad från konventets lokaler i
Östlyckeskolan till Alströmerska magasinet där utställningen Retrofuture öppnade samma
dag. Mediabevakningen var stor under konventet, bland annat visades paraden i Landet runt.
Gloria mundi
Den 31 oktober till 3 november arrangerades Gloria mundi -ett mysterielajv i
sjuttonhundratalet. Lajvet hölls på Årås kvarn i Ulricehamns kommun. Inklusive arrangörerna
hade lajvet 48 deltagare, av dessa var 24 kvinnor och 24 män. Deltagarnas medelålder var
30,5 år. Kökspersonalen är inte medräknade i denna statistik.
Utvärderingarna efter lajvet har varit mycket positiva, flera deltagare har inspirerats till att
arrangera egna lajv i genren och arrangörerna själva har inte uttryckt ogillande till att
arrangera fler lajv i Gloria mundis anda.

Sammanfattning
Under verksamhetsåret 2013 har Bruk i baljans styrelse varit mycket inblandad i föreningens
arrangemang. Året har präglats av två tämligen olika arrangemang som har bjudit på både stor
glädje och svåra vedermödor. Vi har haft enorm hjälp av föreningens medlemmar, aspiranter
och övriga funktionärer.
Vi vill uppmuntra fler arrangemang under föreningens brokiga parasoll!
Östra Gödeberg, 11 november 2013
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